
WZÓR KLAUZULA INFORMACYJNA - NAGRYWANIE PRZEBIEGU EGZAMINU 

 

Klauzula informacyjna 

 nagrywanie przebiegu egzaminu ustnego za pomocą urządzeń rejestrujących 

dźwięk. 

 

Informacja Administratora danych osobowych dla ……………………………………… 

 

[Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych] 

Administratorem danych osobowych jest  Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów 

Budownictwa z siedzibą w Kielcach, przy ul. Św. Leonarda 18. 

 

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail swk@piib.org.pl lub 

pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. 

 

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować 

się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się 

odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail  iod@piib.org.pl.     

[Przetwarzanie danych] 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celach dowodowych w związku 

z postępowaniami związanymi z przebiegiem i wynikiem  egzaminu ustnego na uprawnienia 

budowlane na podstawie art. 6 ust.1 c RODO. 

[Okres przechowywania danych] 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do prawomocnego i ostatecznego zakończenia 

postępowania kwalifikacyjnego wszczętego na Pani/Pana wniosek o nadanie uprawnień 

budowlanych w ramach którego przeprowadzany jest egzamin ustny. 

 

[Przekazywanie danych] 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do 

przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie zawartych 

przez administratora umów. 

mailto:swk@piib.org.pl


Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe 

na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom wyceniającym szkody, przy 

czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie 

zgodnie z poleceniami administratora. 

[Pani/Pana prawa] 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO *;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

            

       ……………………………  

            podpis 

 

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 


